Regulamin Zawodów Towarzyskich
Zatwierdzony Uchwałą nr 22 / 2018 z dnia 08.08.2018 roku
Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego
korekta z dnia 12.06.2019 r.
Zachodniopomorski Związek Jeździecki
1. Kodeks postępowania z koniem
2. Propozycje zawodów
3. Opłata za autoryzacje zawodów towarzyskich
( w ramach opłaty przysługuje dostęp do
platformy zawody konne lub / i fotokomórka
lub i tablica świetlna). Pierwszeństwo
fotokomórka i tablica świetlna ZR .

Wytyczne – zawody towarzyskie
Obowiązuje
Tak
300 zł / dzień

4. Wpis do kalendarza WZJ
5. Licencja zawodnika PZJ/WZJ
6. Wiek zawodnika

Tak
Nie
-wg regulaminów dyscyplin oraz regulaminu
sportu dzieci i młodzieży - dopuszcza się
konkursy-zabawy dla dzieci w wieku niższym
od wytycznych regulaminowych
Nie
Nie
- zgodnie z propozycjami
- wg regulaminów dyscyplin
- wg regulaminów innych organizacji – np.
koni czystej krwi arabskiej, fryzyjskich, i
innych regulaminów np. Amatorskich i
Akademickich Mistrzostw Polski itp.
Obligatoryjnie w dyscyplinach:
A – do klasy P włącznie
B – do klasy L włącznie (100cm)
C – do klasy LL
D – do L włącznie
E – do kat B włącznie
F – do 40 km
G – do klasy P włącznie
W dyscyplinie:
A - ZT samodzielne lub ZT przy ZR mogą
być rozgrywane wyłącznie jako konkursy
towarzyskie do klasy P.

7. Licencja konia PZJ/WZJ
8. Zarejestrowanie konia w PZJ/WZJ
9. Opłaty za udział
10. Rodzaje konkursów

11. Ograniczenia stopnia trudności konkursów

12. Ograniczenia organizacyjne

B - ZT samodzielne lub ZT przy ZR mogą

być rozgrywane wyłącznie jako konkursy
towarzyskie do klasy L(100cm).
ZT jako oddzielne zawody - nie mogą być
organizowane w tym samym miejscu i czasie
co ZR i ZO.
13. Zasady klasyfikacji
- wg regulaminów dyscyplin
14. Wyniki
Przesyłane do WZJ
Porównanie wyników na różnych zawodach Możliwe
15. Nagrody
16. Osoby oficjalne – z aktualną licencją PZJ

17.Szczepienia koni
Paszport konia (urzędowy)
18. Minimalny wiek konia
19. Badania lekarskie zawodników:

Honorowe, rzeczowe (w tym bony i talony)
oraz finansowe
-sędzia główny – sędzia z minimum II klasą
sędziowską .
- sędzia pomocniczy / komisarz z minimum
III klasą sędziowską
- gospodarz toru
(może być jednocześnie sędzią )
- minimum instruktor sportu który otrzymał
akredytację Wojewódzkiego Koordynatora
d/s
Sportu
Obligatoryjnie / Tak
Opisany w regulaminach dyscyplin
Tak
- badania lekarskie ważne są do 12 miesięcy.
1 / Orzeczenia wydaje lekarz specjalista w
dziedzinie medycyny sportowej , a w
odniesieniu do zawodników
niepełnosprawnych orzeczenie może wydać
także lekarz specjalista w dziedzinie
rehabilitacji medycznej.
2 / W odniesieniu do dzieci i młodzieży do
ukończenia 21 roku życia oraz zawodników
pomiędzy 21 a 23 rokiem życia orzeczenie
może wydać lekarz posiadający certyfikat
ukończenia kursu wprowadzającego do
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej
3 / W odniesieniu do dzieci i młodzieży do
ukończenia 19 roku życia oraz w odniesieniu
do zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem
życia orzeczenie może wydać również lekarz
podstawowej opieki medycznej .
4 / W odniesieniu do zawodników do
ukończenia 16 roku życia badania mogą być

przeprowadzone co 6 miesięcy jeśli wymaga
ich stan zdrowia lub specyfikacja
współzawodnictwa sportowego .
20.Ubezpieczenie NNW - uczestników
Tak
21.Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na Tak
start w przypadku osób niepełnoletnich
22.Zabezpieczenie opieki medycznej podczas
Tak, minimum ratownik medyczny
zawodów
23.Ubezpieczenie organizatora
Zalecane
24. Obowiązek startu w kamizelkach
Dyscyplina B – zawodnicy do 15 lat włącznie
ochronnych
25. Obowiązek wiązania i chowania włosów pod Tak
kask lub upięcia w siatce na włosy
Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego

